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Dnr 2015-2160

Del av Gisslingö 1:11 (Stora Enskär 12) - strandskyddsdispens och
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for nybyggnad av
fritidshus samt
2. avslå förhandsbesked for nybyggnad av fritidshus.

Reservation

Ingmar Wallén (M) och Svante Norström (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
formån for eget bifalls yrkande.

Motivering

Fastigheten Gisslingö 1:11 är belägen på östra sidan av ön Stora Enskär. Fastigheten är
ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och två komplementbyggnader. Sökt byggnad
placeras mellan befintlig huvudbyggnad och strandlinjen. Den befintliga huvudbyggnaden
ligger c:a 30 ni från strandlinjen. Sökt byggnad placeras i sin helhet inom fria passagen.
Några av miljöbalkens nämnda skäl for att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som ar så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.

Utdragsbeslyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(5)

2016-01-14

Dnr 2015-2160

Olika typer av byggnader uppfattas olika for den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas av den sökta byggnaden på
bekostnad av ett område som är tillgängligt för allmänheten.
Det sökta fritidshuset strider mot översiktsplanen.
Enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap 25 § miljöbalken får en inskränkning i enskildas
rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelserna i 7 kap
miljöbalken inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Bestämmelserna medför dock inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra
omständigheter än de särskilda skäl som anges i 7 kap 18c § miljöbalken.

Lagrum

7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken
2 kap plan- och bygglagen

Du kan begära att beslutet överprövas

Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. 1
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Upplysningar

Faktura skickas i separat försändelse.

Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-09-26 med tillägg 2015-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-22 § 169
Yttrande från sökande 2015-11-20
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Dnr 2015-2160

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom
fastigheten Gisslingö 1:1.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och två komplementbyggnader.
Fastighetens landareal är 4080 m3 och vattenarcal är 5000 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gisslingö 1:11 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet Stockholms skargård, yttre delen (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gisslingö 1:11 belägen inom område
av riksintresse for totalförsvaret (se kapitel 12), Beslut om bygglov eller förhandsbesked
inom området ska prövas av Länsstyrelsen med stöd av 11 kap 10-12 §§ plan- och
bygglagen om inte tillstyrkan föreligger från ansvarig militär myndighet.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna for allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
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Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering ar väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för cn anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk for att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Avförarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i Övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
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Dnr 2015-2160

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret har inte remitterat ärende till Försvarsmakten,

Kommunicering efter au

Sökanden inkom 2015-11-20 via ombud med ett yttrande över bygg- och
miljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och
miljökontorets ställningstagande.

Dagens sammanträde
Yrkande

Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Svante Norström (M)
- bifall på ansökan.
Sökt placering anses ianspråktagen och inte allemansrättsligt tillgänglig. Placeringen kan
heller inte anses strida mot syftet med strandskyddet Vidare gäller enligt 7 kap. 25 § MB
att en inskränkning i en enskilds rätt inte far gå längre än vad som krävs för att syftet med
strandskyddet skall tillgodoses. I detta fall får inskränkningen anses strida mot
proportionalitetsprincipen. Hemfridszonen kan inte anses utvidgas annat än i obetydlig
grad genom den nya byggnaden. Det måste beaktas vilken faktisk avhållande effekt den
nya byggnaden har med hänsyn till dess karaktär och storlek samt förhållandena i
omgivningen Den befintliga sjöboden gör att platsen uppfattas som ianspråktagen och inte
allemansrättsligt tillgänglig. Därför skall dispens och bygglov beviljas.
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar med instämmande av Bertil Norstedt (S) och
Gunnar Kjelldahl (C)
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkande t.
Ingmar Wallén (M) och Svante Norström (M) reseiverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Exp till
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Dnr 2015-3198

Gryta 2:14 - strandskyddsdispens och bygglov för om- och
tillbyggnad samt ändrad användning av uthus till fritidshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för bygglov för omoch tillbyggnad samt ändrad användning av uthus till fritidshus inom fastigheten
Gryta 2:14.
2. avslå bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad användning av uthus till fritidshus
inom fastigheten Gryta 2:14.

Reservatron

Ingmar Wall en (M) och Svante Norström (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget bifall syrkande,

Motivering

Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-04-27 inom fastigheten
Gryta 2:14 framkom att fastigheten är uppdelad i två enheter: En halva är bebyggd med ett
fritidshus på c:a 120 kvm och en halva som är bebyggd med ett mindre uthus. Mellan de
båda tomthalvoma råder det en nivåskillnad och det finns även vegetation som avskiljer de
båda tomthalvorna trån varandra. Den halva som saknar fritidshus bedöms vara
allmansrättsligt tillgänglig idag.
Det är det befintliga uthuset som man nu önskar bygga om och till och ändra användning på
till fritidshus. Uthuset är ett gammalt timrat hus. Det är oklart när det uppfördes men med
tanken på dess utformning är det förmodligen minst hundra år gammalt och saknar därför
både bygglov och strandskyddsdispens. Huset är litet och saknar skorsten, Byggnadens
privata hemiridszon bedöms vara liten.
Den nya utformningen och ändrade användningen till ett fritidshus skulle innebära en
utvidgning av den privata hem fridszonen. Allmänheten skulle därmed inte längre ha
möjlighet att vistas på platsen.
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Dnr 2015-3198

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är sa starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid,53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse*
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfallet tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli
betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Området for det aktuella bygglovet berör mark som är allemansrättsligt tillgänglig.
Fritidshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller
avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där
allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Marken bedöms vara värdefull för
det rörliga friluftslivet och för växt- och djurlivet. Det allmänna bevarandeintresset far anses
överväga det enskilda exploateringsintresset
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
Föiutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära
en alltför stor påverkan i strandskyddat område
Nu sökt bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad användning av uthus till fritidshus
inom fastigheten Gryta 2:14 bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 a §
plan- och bygglagen.

Lagrum

2 kap, 8 kap och 9 kap 31 a § plan- och bygglagen
3-4 kap, 7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-12-08
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Dnr 2015-3198

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov for om- och tillbyggnad samt ändrad
användning av uthus til! fritidshus inom fastigheten Gryta 2:14.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd med fritidshus, uthus och brygga.
Fastighetens areal är 5 000 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gryta 2:14 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävnings arbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
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Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behovs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop, 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
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Dagens sammanträde
Yrkande

Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Svante Norström (M)
- bifall på ansökan.
Sökt placering anses ianspråktagcn och inte allemansrättsligt tillgänglig. Den
allemansrättsliga tillgängligheten är därmed att anses som utsläckt. Sökt åtgärd
kan heller inte anses strida mot syftet med strandskyddet. Vidare gäller enligt 7
kap. 25 § MB att en inskränkning i en enskilds rätt inte får gå längre än vad som
krävs för att syftet med strandskyddet skall tillgodoses, Tdetta fall får
in s k rä n k n in g e n anses strida mot proportionalitetsprincipen. Tomten är dessutom
hävdad i sin helhet. Hcmfridszonen kan inte anses utvidgas annat än i obetydlig
grad genom den ökade storleken på byggnaden och dess användning. Det måste
beaktas vilken faktisk avhållande effekt den nya byggnaden har med hänsyn till
dess karaktär och storlek samt förhållandena i omgivningen Den befintliga
byggnaden gör att platsen redan uppfattas som ianspråktagen och i nuläget inte
allemansrättsligt tillgänglig. Därför skall dispens och bygglov beviljas.
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar med instämmande av Bertil Norstedt (S) och
Gunnar Kjelldahl (C)
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Svante Norström (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Knutby 2 ■uttagande av byggsanktionsavgift
Beslut

Arbetsutskott&yoreslå^w^^dmniliönämndenbesluta att
1.
ägare av fastigheten Knutby 2, en
byggsanktionsavgift om 205 530 kronor för att ha påbörjat en åtgärd ifråga om ett upplag
innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked och för ianspråktagande av upplag
utan att nämnden har utfärdat ett slutbesked.

Motivering

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för upplag inkom till bygg- och miljönämnden 201511-16. Den 18 november skickade kontoret ut ett föreläggande om komplettering då
kontoret bedömde att åtgärden inte uppfyllde bestämmelserna i 9 kap 33 § PBL eftersom
sökanden inte kunde styrka att åtgärden var tillfällig i ansökan. Reviderad ansökan inkom
2015-12-09 och en besiktning utfördes 2015-12-11. Vid besiktningen kunde kontoret
konstatera att upplaget redan fanns på platsen, utan att startbesked getts för åtgärden.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter
mot en bestämmelse i S-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap
plan- och byggförordningen.
Aktuellt upplag har en area om 787 kvm vilket ger en sanktionsarea om 787 —15 = 772
kvm.
Enligt 9 kap 12 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan
anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan- och
bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden
har gett ett startbesked 0,025 pris bas be lopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag.
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År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,0025 x 44 300 = 110,75 kronor.
0,005x44 300 = 221,5
221,5 x 772=170 998 kronor.
Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat cn åtgärd ifråga om ett upplag innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked uppgår till 110,75 + 170 998= 171 109 kronor.
Enligt 9 kap 23 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en annan anläggning än en byggnad i bruk
efter anläggande, flyttning eller ändring innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
0,005 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area
när det gäller ett upplag.
0,005x44 300 = 221,5 kronor.
0,001 x 44 300 = 44,3
44,3x772 = 34 199,6
Byggsanktionsavgiften for att ha tagit ett upplag i bruk utan slutbesked uppgår till 221,5 +
34 199,6 = 34 421 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften uppgår till 34 421 + 171 109=205 530 kronor.

Lagrum

10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 12 och 23 §§, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut

Situationsplan från ansökan inkommen 2015-11-16
Yttrande från ombud inkom 2015-12-23
Fotografi från besiktning 2015-12-11
Karta utskriven 2015-12-28
Tjänsteskrivelse 2015-12-28
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Ärendet

Ärendet avser olaga uppfort upplag utan lov/startbesked och slutbesked.
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för upplag inkom till bygg- och miljönämnden
2015-11-16. Vid besiktning 2015-12-11 kunde kontoret konstatera att upplaget redan farms
på plats trots att startbesked för åtgärden inte getts.

Bakgrund

Fastigheten Knutby 2 är ianspråktagcn och bebyggd med en byggnad för handel samt en yta
för parkering.
Fastighetens areal är 7 158 m .
Fastigheten omfattas av detaljplan som har bestämmelsen prickad mark, mark som inte får
bebyggas samt att det på aktuellt område är planerat för parkering. Frågan om lov i
efterhand utreds i ärende med diarienummer 2015-3381.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna
i 16 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
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Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1, den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser*
2, den som begick Överträdelsen, eller
3, den som har fått en fordel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap, planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som t fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2 en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den avgift sskyldige har påböljat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgjftsskyldige när åtgärden påböljades
1,hade fått bygglov för åtgärden, eller
2, hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 12 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap, 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan
anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap, 8 § första stycket 5 plan- och
bygglagen eller 6 kap, 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden
har gett ett startbesked
L 1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,
2, 5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,
3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area
när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en
campingplats* en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en
golfbana,
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4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats
eller en begravningsplats,
5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga
produkter eller varor,
6. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett tom,
7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per Iöpmeter när det gäller en
mur eller ett plank,
9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens area när det
gäller en transformatorstation.
Enligt 9 kap 23 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en annan anläggning än cn byggnad i bruk
efter anläggande, flyttning eller ändring innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
1. 0,3 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,
2. 1 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,
3. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area
när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en
campingplats, en skjutbana, cn småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en
golfbana,
4. 0,005 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbclopp per kvadratmeter av berörd
area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats
eller en begravningsplats,
5. 1 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga
produkter eller varor,
6. 0,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett tom,
7. 0,5 prisbasbclopp när det gäller ett vindkraftverk,
8. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp av anläggningens area när det
gäller en transformatorstation.
Om endast en del av en anläggning tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan-och bygglagen,
ska det som anges i första stycket om area i stället avse den area som tas i bruk.

Övriga upplysningar

En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om Bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.
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Åtgärden får inte påbörjas irrnan bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid en
eventuell Överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgiff Avgiften
får uppgå till högst 50 prisbasbelopp*
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden har
gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska byggoch miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgifL Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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Knutby 2 - Tidsbegränsat bygglov för upplag
(sökt t.o.m. 2020-12-31)
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att
1. bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2019-09-30 för upplag på fastigheten Knutby 2
med villkoret att ett tidsbegränsat insynsskydd (exempelvis plank) monteras upp runt
upplaget senast två månader efter delgivning av detta beslut,
2. bevilja startbesked för påbörjande av åtgärden,
3. fastställa kontrollplanen,
4. uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljökontoret infor utfärdande av slutbesked,
5. tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras samt
6. åtgärden inte är av sådan omfattning att färdigställande skydd behövs enligt lagen om
färdi gställande skydd.
Sökanden uppmärksammas på att plank, murar och skyltar är bygglovpliktiga åtgärder och
att en ansökan om bygglov måste skickas in till bygg- och miljönämnden for granskning och
bedömning av åtgärden mot plan- och bygglagens bestämmelser.
När cn ansökan inkommer till nämnden kommer nämnden att pröva att åtgärden anpassas
till förutsättningarna på platsen samt utfonnas på ett sätt som är estetiskt tilltalande och ger
en god helhetsverkan, samt att konstruktionen utformas och placeras med hänsyn till skydd
mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.
Bygg- och miljönämnden måste utfärda ett startbesked innan åtgärden påbörjas.

Upprättad Kontrollplan

- Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat bygglov
och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid byggprojektets avslutande.
- Påbörjandet samt avslutandet av byggprojektet ska skriftligen meddelas till Bygg- och
miljökontoret.
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Motivering

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för upplag inkom till bygg- och miljönämnden
2015-11-16. Vid en besiktning utförd 2015-12-11 kunde bygg- och miljökontoret konstatera
att upplaget uppförts utan lov och startbesked samt tagits i bruk utan slutbesked. Ett nytt
ärende registrerades därför 2015-12-11 och frågan om uttagande av byggsanktionsavgift
behandlas i det ärendet,
I aktuellt ärende kvarstår det för nämnden att göra bedömningen om aktuellt upplag kan
beviljas tidsbegränsat lov eller inte. Sökanden ansöker om tidsbegränsat lov till och med år
2020. Ansökan avser tidsbegränsad uppställning av upplag inom fastigheten Knutby 2, då
Dahl som bedriver verksamheten på fastigheten inte ryms i de lokaler som de hyr för
tillfället. Fastighetsägaren vill därför komplettera med aktuell yta utomhus för uppställning
av ställningar och varor.
1 den motivering som kompletterades 2015-12-22 framgår det att sökanden har ett flertal
möjliga lokalalternativ som är bättre anpassade för verksamheten. Dock är dessa möjligheter
några år bort i och med aktuella hyreskontrakt med andra verksamheter. Alla alternativ
medger en flytt senast 30 september 2019.
Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov om åtgärden är avsedd att pågå
under en begränsad tid och om sökanden begär det. Den sökta åtgärden behöver då uppfylla
något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för bygglov.
i aktuellt fall omfattas fastigheten Knutby 2 av detaljplan som har bestämmelsen prickad
mark, mark som inte far bebyggas samt bestämmelsen parkering. Med bebyggas menas
enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen; ” att förse ett område med ett eller flera
byggnadsverk”. Byggnadsverk enligt samma paragraf är en byggnad eller en annan
anläggning. Ett upplag är enligt plan- och byggförordningen en annan anläggning, vilket
innebär att aktuellt upplag strider mot detaljplanens bestämmelser vad gäller placering på
prickad mark.
Ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas trots att åtgärden strider mot detaljplanen på ett sätt
som inte kan godtas vid prövningen av en ansökan om ett permanent lov enligt 9 kap 33 §
plan- och bygglagen. I aktuellt fall så är upplaget lätt att ta bort. För att ett tidsbegränsat
bygglov ska beviljas är det emellertid inte tillräckligt att det framstår som enkelt att
återställa fastigheten till ett mer planenligt användningssätt. Den sökta åtgärden måste avse
ett behov som verkligen är tillfälligt (jfr bl,a. RÅ 1994 ref. 13 och Mark- och
miljööverdomstolens dom den 21 maj 2012 i mål nr P 10863-11).
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Upplaget krävs för att Dahl ska kunna bedriva sin verksamhet i den omfattning som
verksamheten önskar. Upplaget har därför en stark koppling till Dahls verksamhet.
Sökanden har visat på att Dahl efter september 2019 inte kommer att ha användning av
upplaget för att de då antingen har flyttat in aktuellt upplag i lokalen bredvid aktuell lokal
eller har flyttat till andra större lokaler. Bygg- och miljökontoret gör därför bedömningen att
åtgärden är en sådan tillfällig åtgärd som avses i 9 kap 33 § plan- och bygglagen och att
tidsbegränsat bygglov därför kan beviljas.
Dock gör kontoret bedömningen att tidsbegränsat bygglov inte bör lämnas längre än till 30
september 2019, då den motivering som är inskickad i samband med ansökan styrker att
åtgärden är tillfällig och är tänkt att pågå till senast den 30 september. Bygg- och
miljönämnden gör bedömningen att ett insynsskydd måste monteras upp för att upplaget ska
uppfylla de krav på anpassning till stadsbilden och kulturvärdena på platsen som finns i 2
kap 6 § plan- och bygglagen

Lagrum

9 kap 33 § plan- och bygglagen
9 kap 38 § plan- och bygglagen
6 kap 1 § plan- och byggförordningen

Du kan begära att beslutet överprövas

Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. 1
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Upplysningar

Detta beslut kan komma att Överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påbörjas.
Faktura skickas i separat försändelse.

Utdragsbestyrkancle

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

4(5)

2016-01-14

Dnr 2015-3381

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänstcskrivclsc 2015-12-28

Ärendet

Ansökan om tidsbegränsat bygglov for upplag på fastigheten Knutby 2.

Bakgrund

Fastigheten är ianspråktagen för handelsändamål.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
I aktuellt fall omfattas fastigheten Knutby 2 av detaljplan som har bestämmelsen prickad
mark, mark som inte får bebyggas samt bestämmelsen parkering. Med bebyggas menas
enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen; ” att förse ett område med ett eller flera
byggnadsverk”. Byggnadsverk enligt samma paragraf är en byggnad eller en annan
anläggning. Ett upplag är enligt plan- och byggförordningen en annan anläggning, vilket
innebär att aktuellt upplag strider mot detaljplanens bestämmelser vad gäller placering på
prickad mark.
Ett eventuellt plank på fastigheten skulle även innebära en avvikelse från planens
bestämmelser då konstruktionen enligt detaljplanen inte far placeras på prickad mark.
Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär
det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden
har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett
tidsbegränsat bygglov får ges for högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas
med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet
ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.
Enligt 6 kap 1 § plan- och byggförordningen krävs det bygglov för ett upplag.

Utdragsbestyikande
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NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §4

SAMMANTRÄDE SPROTOKOLL
Datum

2016-01-14

Dnr 2015-3381

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Ärendet har skickats ut på granne hörande 2015-12-28.
Ägare till fastigheterna Tälje 2:110 och Knutby 1 inkom 2016-01-11 mod erinran
mot aktuellt förslag.
Ägaren anför i sitt yttrande att tilltänkt åtgärd inte kan uppfattas son tillfällig utan
som en integrerad del med övrig verksamhet och att tidsbegränsat lov inte skall
ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet

Utdra gsbestyrkande
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KOMMUN
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Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(3)

2016-01-14

Dnr 2015-2929

RIMBO-TOMTA 4:28 - bygglov för nybyggnad av enbosfadshus
och garage, installation av eldstad samt anslutning till kommunalt
vatten och avlopp.
Av sökande ändrad 2015-12-08 till att gälla endast nybyggnad av
enbostadshus, installation av eldstad samt anslutning till
kommunalt vatten och avlopp.
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad och anslutning
till kommunalt vatten- och avloppsnät inom fastigheten Rimbo-Tomta 4:28.
Motivering

Fastigheten ingår i ett område som omfattas av pågående planarbete.
Arbetet med att ta fram detaljplanen bedöms försvåras om bygglov beviljas för nybyggnad
av enbostadshus och garage inom fastigheten Rimbo-Tomta 4:28.
Sökt byggnation strider dessutom på ett par punkter mot de bestämmelser som är föreslagna
att gälla för den pågående detaljplanen.
Ansökan avstyrks med hänvisning till pågående detaljplan. Enligt 9 kap 28 § plan- och
bygglagen bar byggnadsnämnden rätt att avstyrka förhandsbesked och bygglov i avvaktan
på att detaljplanen blir klar.
Nu sökt förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § planoch bygglagen.

Lagrum

2- 3 kap, 9 kap 28 och 31 §§ plan- och bygglagen
3- 4 kap miljöbalken

Utdragsb c styrkande
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KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(3)

2016-01-14

Dur 2015-2929

Du kan begära att beslutet överprövas

Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.
Upplysningar

Faktura skickas i separat försändelse.

Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-10-19 med tillägg 2015-12-22
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-05 § 191
Svar på kommunicering från sökande 2015-12-08

Ärendet

Ansökan avser nu mera bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad
och anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät inom fastigheten Rimbo-Tomta 4:28.

Bakgrund

Fastigheten ingår i ett område som omfattas av pågående planarbete.
Förslag till detaljplanbestämmelscr finns framtagna för området. Sökt byggnation strider på
flera punkter mot de föreslagna bestämmelserna:
Byggnadsarean för komplementbyggnader får ej överstiga 50 kvm Sökt komplementbyggnad är 96 kvm. Byggnadshöjd för komplementbyggnader får inte överstiga 3,5 meter.
Sökt byggnadshöjd är 3,9 meter.
Sökt tomtplats är obebyggd.
Fastighetens areal är 2 800 kvm.

Utdragsbcst yrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(3)

2016-01-14

Dnr 2015-2929

Tillämplig lagstiftning

Enligt 28 § 9 kap plan- och bygglagen kan ett ärende om lov eller förhandsbesked som avser
en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd
eller av ett påbörjat arbete för att anta. ändra eller upphäva en detaljplan eller områdes
bestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte
ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbctct har
avslutats.
Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov
eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller
förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov,
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploaterings åtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
Kommunicering efter au

Sökanden inkom 2015-12-08 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Sökande har tagit bort garaget från sin ansökan.
Förslaget strider således inte längre mot de föreslagna bestämmelserna i den pågående
detaljplanen. Yttrandet förändrar dock inte bygg- och miljökontorets ställningstagande,
med hänvisning till den pågående detaljplanen.

Utdrags b e styrkande

NORRTÄLJE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1{5)

2016-01-14

Dnr 2015-1065

Rosliden 5:1 - strandskyddsdispens för nybyggnad av en
komplementbyggnad (växthus)
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Med stöd av 7 kap 18b och 18c §§ miljöbalken medges undantag från förbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till dispensskäl nummer ett då platsen redan
har tagits i anspråk på ett sätt som göra att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. Sökt komplementbyggnads (växthus) utbredning på marken får användas för det
avsedda ändamålet som redovisas på bifogad situationsplan.

Motivering

Den sökta byggnaden är en 12 kvm stor komplemcntbyggnad (växthus) som enligt 9 kap 4 §
är en bygglovs be fri ad byggnad (friggebod). Den sökta byggnaden är placerad c:a 56 meter
från huvudbyggnaden och närmast den langa som i ett bygglov från 2008-04-24 är
omnämnd såsom iekhall. Avståndet mellan lekhallen och den sökta platsen är c:a 14 meter.
Sökt placering anses ianspråktagen och inte allemansrättsligt tillgänglig. Placeringen kan
inte heller anses strida mot strandskyddets syfte. Stenkajen längs största delen av
fastighetens strandlinje och bryggan vid stranden, se bifogade foton, visar att platsen ar
ianspråktagen och inte allemansrättsligt tillgänglig. Omslutande fastigheter i öster och väster
är ianspråktagna. Någon gångväg eller stig längs stranden finns inte över fastigheten
Rosliden 5:1. Vidare gäller eniigt 7 kap. 25 § MB att en inskränkning i en enskilds rätt inte
får gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Hel a
området från huvudbyggnaden till kajen och bryggan är klippt gräsmatta, marken kan inte
anses vara mer hävdad än som i detta fall. Den allemansrättsliga tillgängligheten är därmed
utsläckt. Den befintliga lekhallen uppfattas så att platsen är ianspråktagen och inte
allemansrättsligt tillgänglig. Därför skall strandskyddsdispens beviljas.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap 13-15 §§ miljöbalken samt med
den för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt växthus förändrar inte
heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen.

Utdrag sbesty rkande
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Datum
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2016-01-14

Dnr 2015-1065

Strandskyddsdispensen bedöms vara förenlig med strandskyddets syften*
Sökt strandskyddsdispens for nybyggnad av en komplemcntbyggnad (växthus)
utbredning på marken får användas för det avsedda ändamålet som redovisas
enligt bifogad situationsplan.
Lagrum

7 kap 13-15, 18 b, Cj 26 §§ miljöbalken

Du kan begära att beslutet överprövas

Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen* Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808* 761 27 Norrtälje. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet* Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med*

Upplysningar

Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare* Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen överklagar beslutet* Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påbörjas.
Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av Länsstyrelsen* Tiden för
överprövning, tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till Länsstyrelsen* Ni
som sökande ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om strandskyddsdispens
vinner laga kraft innan några åtgärder påbörjas* Detta kan ni göra genom att antingen
kontakta Länsstyrelsen, eller att söka i Länsstyrelsens webbdiarium med hjälp av
fastighetsbeteckningen, cirka en månad efter att detta beslut togs*
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga krafL
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta*

Utdragsbe styrkande
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Dnr 2015-1065

Anmälan om påbörjande och avslutande av sökt åtgärd ska göras skriftligen till Bygg- och
miljökontoret.

Underlag till beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-09-22 med tillägg 2015-12-21
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-22 § 177
Svar på kommunicering 2015-11-19

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens for nybyggnad av en komplementbyggnad (växthus)
inom fastigheten Roslidcn 5:1.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten som är en gammal barnkoloni ar ianspråktagen och bebyggd med 2 stycken
fritidshus samt ett flertal komplementbyggnader.
Fastighetens areal är ca 3,1 ha.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan över skärgården.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan ar fastigheten Rosliden 5:1 belägen inom riksintrcsscområde för samlade kultur- och naturvärden och belägen inom ett område med höga
naturvärden (se kapitel 12).

Utd rag sb e styrkande
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2016-01-14

Dnr 2015-1065

Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken galler strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för al leman srättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt färdas fritt,
3. gravningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strand skyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.

Utdragsbestyrkande
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Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas,
Kommunicermg efter au

Sökanden inkom 2015-11-19 med ett yttrande överbygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut enligt vilket sökanden menar att den aktuella platsen är
ian språktagen. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Dagens sammanträde
Yrkanden

Ingmar Wallcn (M) yrkar
- bifall på ansökan.
Sökt placering anses ianspråktagen och inte allemansrättsligt tillgänglig,
Placeringen kan inte heller anses strida mot strandskyddets syfte. Stenkajen
längs största delen av fastighetens strandlinje och bryggan vid stranden, se
bifogade foton, visar att platsen ar ianspråktagen och inte allemansrättsligt
tillgänglig. Omslutande fastigheter i öster och väster är ianspråktagna. Någon
gångväg eller stig längs stranden finns inte över fastigheten Rosliden 5:1. Vidare
gäller enligt 7 kap. 25§ MB att en inskränkning i en enskilds rätt inte får gå
längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Hela
området från huvudbyggnaden till kajen och bryggan är ldippt gräsmatta,
marken kan inte anses vara mer hävdad än som i detta fall. Den
allemansrätt sliga tillgängligheten är därmed utsläckt. Den befintliga lekhallen
uppfattas så att platsen är ianspråktagen och inte allemansrättsligt tillgänglig.
Därför skall strandskydds di spen s beviljas.
Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i b ifall syrkandet
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt bi fallsyrkandet.

Exp till

Utdragsbe styrkande
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Dnr 2015-3396

Del av Rävsnäs 3:24 - förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken
enbostadshus
Besfut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten Rävsnäs 3:24.
Motivering

2010-04-22 beviljades förhandsbesked för uppförande av fem stycken enbostadshus på fastigheten
Rävsnäs 3:24. 2013-03-13 beviljades förhandsbesked för uppförande av ytterligare fyra stycken
enbostadshus inom fastigheten Rävsnäs 3:24.
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning
ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning far betydande inverkan på omgivningen eller om det
råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket inte kan
prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang.
Det bedöms finnas ett stort bebyggelsetryck i området och nu sökt förhandsbesked bedöms också i
sig vara en ny sammanhållen bebyggelse. Det råder ett högt bebyggelsetryck 1hela närområdet
med många nya förhandsbesked beviljade. I direkt anslutning till nu sökta tomter finns
förhandsbesked beviljade tor uppförande av nio enbostadshus, Med hänsyn till omfattningen på nu
sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig
reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse och friytor finnas. Området omfattas även
av samlat riksintresse för natur- och kulturmiljövård.
Eventuell exploatering av fastigheten ska därför prövas genom detaljplaneläggning enligt 4 kap 2
§ plan- och bygglagen.

Utdragsbe styrkande
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Dnr 2015-3396

Lagrum

2 kap, 4 kap 2 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalken

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-12-17

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten
Rävsnäs 3:24.

Bakgrund

2010-04-22 beviljades förhandsbesked för uppförande av fem stycken enbostadshus på fastigheten
Ravsnäs 3:24.
2013-03-13 beviljades förhandsbesked för uppförande av fyra stycken enbostadshus inom
fastigheten Rävsnäs 3:24, Nu söks för ytterligare lyra enbostadshus.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Tomtplatsen är obebyggd
Fastighetens areal är 13,6 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rävsnäs 3:24 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Tillämplig lagstiftning

Enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsen» ljöns
utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
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2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang,
och
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som
är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i
ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalkcn tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 §
miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn
till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§ miljöbalkcn och
det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
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Del av RÖDLÖGA 1:52 - strandskyddsdispens och bygglov för
nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljobalken för bygglov för
nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Rödlöga 1;52 samt
2. avslå bygglov för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad inom fastigheten
Rödlöga 1:52.

Reservation

Ingmar Wallén (M) och Svante Norström (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget bi fallsyrkande.

Motivering

Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-09-08 inom fastigheten
Rödlöga 1:52 framkom att fastigheten var bebyggd med en äldre gäststuga, en sjöbod med
lov och strandskyddsdispens beviljat och ett nybyggt uthus. Det senast uppförda uthuset
saknar bygglov och strandskyddsdispens.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid,53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått fardas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas av sökt nybyggnad av fritids
hus på bekostnad av ett område som idag är tillgängligt för allmänheten.
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Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte före
ligga för sökt bebyggelse. Gästhuset och sjöboden som finns på fastigheten idag bedöms
inte ha någon egentlig hemfridszon. Sökt byggnad rör sig om ett fritidshus.
Uppförande av ett fritidshus på platsen skulle innebära en utvidgning av det privata
området. Sökt fritidshus bedöms inte kunna betraktas som en ersättningsbyggnad för den
befintliga gäststugan. Fastigheten bedöms inte vara ianspråktagen som tomtmark.
Fastigheten Rödlöga 1:52 bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett
sammanhängande område som är allcmansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga
friluftslivet och for växt och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset far anses överväga det
enskilda exploateringsintresset.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära
en alltför stor påverkan i strandskyddat område.
Nu sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Rödlöga 1:52 bedöms inte
vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

Lagrum

9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4, 7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Du kan begära att beslutet överprövas

Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Upplysningar

Faktura skickas i separat försändelse.
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Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelsc 2015-10-19 med tillägg 2015-12-03
Arbetsutskottets protokoll 2015-11 -05 § 192
Yttrande från sökande 2015-11-27

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov tor nybyggnad av fritidshus inom fastig
heten Rödlöga 1:52.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Bygg- och miljönämnden bar enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en äldre gäststuga på c:a 10 kvm, en sjöbod
på c:a 15 kvm med lov och strandskyddsdispens beviljat 2004-12-16.
Dessutom finns även ett nybyggt uthus på c:a 25 kvm som saknar bygglov och strand
skyddsdispens. Ett tillsynsärende har startats med anledning av detta och handläggs i ett
separat ärende.
Samtidigt med bygglovet för sjöboden beviljades 2004-12-16 även bygglov och strand
skyddsdispens för uppförande av ett fritidshus. Detta hus var av samma modell som det man
nu ansöker om bygglov för. Detta hus blev aldrig uppfört.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:52 belägen inom riks
intresseområde för samlade kultur- och naturvärden.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan ar fastigheten Rödlöga 1:52 belägen inom riks
intresseområde för kulturmiljön.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:52 belägen inom riks
intresseområde för naturvård.
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:52 belägen inom riks
intresseområde för friluftslivet.
Fastigheten Rödlöga 1:52 är belägen inom fördjupad översiktsplan för skärgården, antagen
2005-08-29 och enligt denna ska ytterskärgårdens karaktär av ostört natur- och kulturmiljö
med vidsträckta arkipelager bibehållas och skyddas.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses 11 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan till
godoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
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Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- oeh vattenområden användas för ända
mål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid
planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från all
män synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse hrån allmän synpunkt ska enligt
3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmclscr enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§ miljÖbalkcn och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare fritidshus
bebyggelse i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att inom skärgårdszonen som anges
genom gränsen för högexploaterad kust ska det enligt 4 kap miljöbalken inte etableras några
nya fritidshusområden. Komplettering kan endast ske med enstaka fritidshus i anslutning till
eller inom befintliga fritidshusområden eller annan samlad bebyggelse. En prövning måste
dock ske från fall till fall utifrån de naturgivna förutsättningarna att anordna vatten och
avlopp.
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Kommunicering efter au

Sökanden inkom 2015-11-27 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande med anledning av följande:
I det omnämnda beslutet (BN 03-2171) om bygglov och strandskyddsdispens från
2004-12-16 har en tointplatsavgränsning beslutats som omfattar hela fastigheten.
Tomtplatsavgränsningen får med anledning av uppförandet av sjöboden anses vara
gällande, men det innebär inte per automatik att hela fastigheten är privatiserad och att
särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1 MB föreligger för beviljande av
dispenspliktiga åtgärder.
Mark- och miljödomstolen har i mål nr M 1507-11, konstaterat att enligt äldre
förarbeten (prop, 1964:148, sid. 58) var lagstiftarens syfte med att tomtplats ska
bestämmas inte att tillförsäkra den som får dispens vissa rättigheter. Syftet var i stället
att begränsa denne från att genom andra än dispenspliktiga åtgärder utvidga sin tomt. En
tointplatsavgränsning innebär därför inte i sig att området redan har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta gäller inte minst
i de fall en tidigare angiven tomtplats är stor. Enligt förarbetena till miljobalken ska en
tomtplats för ett fritidshus i allmänhet omfatta högst 2 000 kvm, även om topografi och
vegetation är avgörande (prop. 1997/98:45, del 2, sid. 91). Enligt ovan nämnda rättsfall
ska det vid en dispensprövning fortfarande göras en bedömning av i vilken utsträckning
den sökta åtgärden inverkar på strandskyddets syften.
Bygg- och miljökontoret har gjort bedömningen att den tomtplatsavgränsning som
beslutats inom fastigheten i tidigare beslut inte sammanfaller med det område som
möjligen kan anses vara ianspråktaget såsom tomtplats inom fastigheten.
Den sökta åtgärden skulle därmed innebära ett ianspråktagande av en idag
allemansrättsligt tillgänglig plats, alternativt en väsentlig utökning av det privata
området inom fastigheten som därmed skulle ha en avhållande effekt på allmänhetens
tillträde till området, varför åtgärden inte kan sägas vara förenlig med strandskyddets
syften.
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Dagens sammanträde
Yrkanden

Ingmar Wallén (M) med instämmande av Svante Norström (M) yrkar
- bifall till ansökan enligt bifogad skriftlig motivering.
Till motiveringen bifogas länsstyrelsens beslut 2004-10-18 beteckning 5211-04-62152
samt byggnadsnämndens protokoll 2004-09-09 § 285.
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan.
Bertil Norstedt (S) och Gunnar Kjelldahl (C) instämmer i avslagsyrkandet
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet
Ingmar Wallén (M) och Svante Norström (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Rödlöga 1:52
Yrkande: Sökt bygglov och strandskyddsdispens skall beviljas
M otivering
Vi anser a tt bedöm ning a tt fastigheten Rödlöga 1:52 tillsammans med annan obebyggd mark utgör
e tt sammanhängande område som är allem ansrättsfigt tillgängligt och värdefullt fö r det rörliga
frilu fts liv e t och fö r växt och djurliv ar missvisande.
Äldre gäststugan är en självständig enhet på fastigheten därmed är fastigheten a tt anse som
ianspråktagen, Albuskarna ar ansade och klippta och marken i övrigt välskött som fram går av foto.
Avstyckningen är m ycket gammal, fastigheterna på bägge sidor av 1:52 är bebyggda med bostäder,
1:52 är därm ed också avsedd fö r bostadsändamål vilket också tidigare beviljade dispenser och
bygglov visar. Dessa dispenser och bygglov visar också att fastigheten har ansetts ianspråktagen.
Fastigheten Rödlöga 1:52 är belägen mellan två bebyggda fastigheter som går ända ut I vattnet. På
d e t sätt som Rödlöga 1:52 är ianspråktagen får allemansrätten anses utsläckt på fastigheten.
Allm änheten hindras av att passera längs stranden förbi om slutande fastigheter. Fastigheten som har
karaktären av s,k. lucktom t blir d ä rfö r av begränsad a lie mans rätts ligt intresse. Detta gäller särskilt
som söder om Rödlöga 1:52 stranden nås via en stig på e tt markområde gränsande till 1:52 som inte
är utlagt som en särskild fastighet. Hela fastigheten Rödlöga 1:52 är a tt anse som ianspråktagen. Hela
fastigheten är därmed a tt anse som to m t. Vidare gäller enligt 7 kap. 25§ MB a tt en inskränkning I en
enskilds rä tt inte får gå längre än vad som krävs fö r att syftet med strandskyddet skall tillgodoses, I
detta fall får inskränkningen anses strida m ot proporticna litetsprlndpen. A tt bevilja bygglov och
strandskyddsdlspens strider därför inte m ot strandskyddets syfte* Till ytterligare stöd fö r vårt
ställningstagande bifogas handlingar från tidigare beviljad strandskyddsdispens. Sakförhållandena
har inte ändrats. Se bilaga.
Ingmar Wallén (M) Svante Norström {M}
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Beteckning

18. 30.2004

5211 - 04-62152

Delgivningskvitto

Dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnads
företag på fastigheten Rödloga 1:52, Blidö församling inom
Norrtälje kommun (ek.karta 119 27}
Beslut
Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 16 §
miljöbalken (SFS 1999:803) for uppförande av ett fritidshus om cirka S7 kvm och
en kompleipentbyggnad (sjöbod) om cirka 15 kvm på fastigheten Rödloga 1:52 i
enlighet med bifogad situationsplan.
Som tomt enligt miijöbalken får hela fastigheten tas i anspråk.
Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt, se bilaga.
U pplysningar

w ?

Innan detta beslut vunnit laga kraft samt att bygglov meddelats bör den sökta åt
gärden inte påbörjas. Dispensbeslutet upphör att gälla om den åtgärd som avses
med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem är från den
dag då beslutet vann laga kraft.
Bakgrund

Ni har ansökt om tillstånd for uppforande av bebyggelse på den med en mindre
bostadsbyggnad bebyggda fastigheten Rödlöga 1:52 enligt ovan. Fastigheten som
omfattar 4 144 kvm bildades genom avstyckning år 1967.
För området gäller strandskydd intill 300 meter från stranden. Den sökta åtgärden
erfordrar dispens från strand skydds förordnandet,
Fastigheten ligger in.om område som utgör-riksintresse -For naturvård, friluftsliv
och kulturmiljövård enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §. Skärgården är i sin helhet
dessutom av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kap. 1, 2 och 4 §§.. De rörliga fri
luftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen att tillåtligheten äv ex
ploaterings foretag och andra ingrepp i miljon. Fritidsbebyggelse får tillkomma
endast i form av komplettering av befintlig bebyggelse.
Enligt kommunens Översiktsplan är fastigheten belägen inom område for landskapsutvecklmg. Inom dessa områden redovisas att huvudintresset måste vara att
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BESLUT
LÄNSSTYRELSEN
1 STOCKHOLMS LÄN

Datum

Belecknfng

18.10.2004

5211-04-62152

bevara förutsättningarna för pågående verksamhet och befintligt boende. Enstaka
ftitidshusbebyggelse kan tillåtas som komplettering till befintlig bebyggelse.
Byggnadsnämnden har i beslut den 9 september 2004 2000 tillstyrkt framställ
ningen.
Länsstyrelsens bedöm ning

Länsstyrelsen kan konstatera att det föreslagna fritidshuset och komplementbygg
naden avses uppföras på en fastighet som redan ianspråktagits för enskilt nytt
jande. Åtgärden förändrar ej heller livsbetingelserna för djur eller växter.

+

1

Den aktuella åtgärden är förenlig med vad som angetts för området i kommunens
antagna översiktsplan samt med de allmänna hänsynsreglema och hushållningsbestämmelserna i miljobalken.
Länsstyrelsen finner att särskilda skäl föreligger för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
I handläggningen av detta ärende har deltagit byrådirektör Claes Halliiig, beslu
tande och arkitekt Ragnvi Josefsson, föredragande*

Sändlista:
B yggnadsnäm nden i N orrtälje kom m un + sit plan
N aturvårdsverket + kop av sit plan + utdrag av A utoK aV y
M p (akten + pärm en)
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SAM M ANTRÄDESPROTOKOLL
Sa mm anträd esd atum

Byggnadsnämnden (bn)

bn § 285

Sida

(3)

2004-09-09

DnrBN 03-2X71

Rödlöga 1;52 i BJidö församling - strandskyddsdispens och bygglov för
uppförande av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av
eldstad»
Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att hos länsstyrelsen tillstyrka erforderlig dispens från 7 kap 13, 14 och 16
§§ Miljöbalken för sökt fritidshus och komplementbyggnad,
Ärendet
K
Ansökan avser strandskyddsdispcns och bygglov för uppförande av ett
fritidshus och en sjöbod samt installation av eldstad inom fastigheten
Rödlöga 1:52.
Fastigheten ingår i område som ääknar detaljplan.
Fastigheten är avstyckad 1967 och har en areal på 3864 m1.
Fastigheten är bebyggd med en äldre gäststuga på cirka 10 m2.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och nybyggnads förbud enligt 7 kap 13, 14 och 16 §§ Miljöbalken. Länsstyrelsens tillstånd
erfordras för byggprojektet.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom område
av riksintresse for kulturmiljö, naturvård och det rörliga friluftslivets behov.
Enligt Plan- och bygglagen 2 kap 1 och 2 §§ skall mark- och vattenområden
användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet
och föreliggande behöv. Vid planläggning och i ärenden om lov och för
handsbesked skall bestämmelserna i 3 och 4 kap Miljöbalken tillämpas.

Justerare

Justerare

NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum
2 13)

Byggnadsnämnden (bn)

2004-09-09

bn § 285

Dnr BN 03-2171

For området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1,2 och
4 §§ MiljÖbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är
av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i om
rådet.
Det rörliga friluftslivets intresse skall särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritids
bebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befmtiig
bebyggelse.
Enligt översiktsplanen för Norrtälje kommun framgår att i det kust- och
skärgårdsområde som omfattas av 4 kap MiljÖbalken skall bevarandeintressen som bland annat allemansrätten särskilt skyddas.
Stadsarkitektkontorets bedömning

4

Stadsarkitektkontoret bedömer a|t särskilda skäl för undantag från nybygg
nutlsforbudet föreligger med hänvisning till att tomtplatsen redan är ianspråktägen av bebyggelse vilket innebär att allmänhetens möjligheter att
nyttja strandområdet redan är utsläckt och att tomtplatsen är en så kallad
lucktomt vilken saknar betydelse ur allmänhetens synpunkt.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap 13,
14 och 16 §§ MiljÖbalken samt méd den for området gällande kommunala
översiktsplanen.
Nu tilltänkt åtgärd förändrar inte heller livsbetingelserna för djur eller
växter.
Stadsarkitektkontoret tillstyrker ansökan med stöd av Plan- och bygglagen 2
och 3 kap samt MiljÖbalken 7 kap då fastigheten är en ianspråktagen luck
tomt som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och utgör en naturlig
komplettering av bebyggelseområdet. Sökt lokalisering kommer inte heller
att försvåra en eventuell framtida planläggning.
Tomtplatsavgränsningen följer gällande fastighetsindelning och redovisas på
en till ärendet hörande situationsplan.
Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta
att hos länsstyrelsen tillstyrka erforderlig dispens för sökt byggprojekt.
l

t

nu
Justerare

Justerare

U td ragsbesty rk an de

NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOIA Sida
Sammaöträdesdatum
3 (3)

Byggnadsnämnden (bn)

2004-09-09

bn § 285

Dnr BN 03-2171

Arbetsutskottets förslag till beslut
au 04031S

Arbetsutskottet beslutade den 18 augusti 2004 § 517 föreslå byggnads
nämnden
ätt bos länsstyrelsen tillstyrka erforderlig dispens från 7 kap 13,14 och 16
§§ Miijöbalken för sökt fritidshus och komplementbyggnad.

Exp till:
Länsstvrelsen^l anenheten
av protokoll för kännedom
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2016-01-14

Dnr 2015-3420

Del av Rörvik 6:169 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
fritidshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Rörvik 6:169.

Protokollsanteckning

Ingmar Wallén (M) och Svante Norström (M) instämmer i förslag till beslut om avslag men
vill till protokollet anteckna att om förslag på alternativ vatt enförsöq ning presenteras bör ny
prövning av förhandsbesked kunna ske.

Motivering

2011-12-20 beviljades förhandsbesked för uppförande av fem enbostadshus inom
fastigheten Rörvik 6:6. Efter av styckning fick en av fastigheterna beteckningen
Rörvik 6:169. En ny ansökan om förhandsbesked som gällde uppförande av två fritidshus på
denna fastighet inkom 2013-12-09 till bygg- och miljökontoret. Bygg- och miljönämnden
avslog 2014-02-06 ansökan med hänvisning till att det råder brist på dricksvatten av
tillräcklig mängd av god kvalitet i området.
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd fmns särskilda bestämmelser
till skydd mot människors hälsa. Där står att man i cn bostad ska ha tillgång till vatten i
erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet.
En hydrogeoiogisk undersökning med så kallad VLF-teknik har i samband med den första
ansökan om förhandsbesked utförts i området. Det framkom då att det finns ett flertal större
sprickzoner med salthaltigt grundvatten i närområdet. En spricka ligger öster om fastigheten, en
ligger väster och en norr om fastigheten. Vid borrning av nya brunnar finns därför risk att få salt
grundvatten i brunnen. Med ett ökat vattenuttag i området ökar också risken för
saltvatteninträngning i redan befintliga brunnar. Detta beskrivs tydligt i konsultutredningen.

Utdragsbestyrkande
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I utredningen föreskriver konsulten om flera försiktighetsmått som ska vidtas för att minska
risken för saltvatten i brunnarna. Konsulten skriver att endast måttliga uttag ur brunnarna
bör ske. Det är från myndighetshåll svårt att reglera det enskilda hushållets
vattenförbrukning. Regleringen kan däremot ske genom att begränsa antalet nytillkomna
tomter. Bedömning görs att då det råder risk för att ytterligare byggnation i området kan
påverka redan befintliga brunnar negativt bör inte ytterligare nybyggnation tillåtas i
området.
Bygg- och miljökontoret föreslår därför bygg- och miljönämnden att avstyrkas ansökan med
stod av 2 kap och 8 kap 9 § plan- och bygglagen då sökt förhandsbesked för fritidshus
innebär tillskapande av fastigheter som med hänsyn till belägenhet och övriga
förutsättningar, framför allt med hänvisning till bristen på sött grundvatten på platsen, inte
kan anses vara varaktigt lämpade för sitt ändamål.
Lagrum

2 kap, 8 kap 9 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalken
33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Underlag för beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-12-04

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Rörvik
6:169.
Bakgrund

2011-12-20 beviljades förhandsbesked för uppförande av fem enbostadshus inom
fastigheten Rörvik 6:6. Fastigheten styckades och en av fastigheterna fick benämningen
Rörvik 6:169.
2014-02-06 avslog bygg- och miljönämnden en ansökan om uppförande av två fritidshus
inom fastigheten Rörvik 6:169.
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2014-09-26 beviljades bygglov för uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Rörvik
6:169 och 2015-10-27 beviljades bygglov för ändrad placering av detta fritidshus.
Nu har på nytt en ny ansökan om att fä uppföra ytterligare ett fritidshus på denna fastighet
inkommit till bygg- och miljönämnden.
1 samband med förhandsbeskedet på Rörvik 6:6 gjordes en vatten- och
avloppsundersökning. De framkom då att det är brist på dricksvatten i området. Det finns
även problem med salt grundvatten i området.
Fastighetens areal är 3 802 m2.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rörvik 6:169 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (kapitel 12). Inom detta område får
fritidsbebyggelse endast tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse

Tillämplig lagstiftning

Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
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Datum
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Dnr 2015-3420

Dagens sammanträde

Ingmar Wallén (M) och Svante Norström (M) instämmer i förslag till beslut om avslag men
vill till protokollet anteckna att om förslag på alternativ vattenförsörjning presenteras bör ny
prövning av förhandsbesked kunna ske
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Datum

2016-01-16

Dur 2015-1463

Samkarby 1:23 - strandskyddsdispens för nybyggnad av
brygga/soldäck och friggebod med installation av eldstad
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av
brygga/soldäck och friggebod med installation av eldstad.

Motivering

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga/soldäck och friggebod med
installation av eldstad,
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnadcr utanför strandskyddat område,
På angränsande fastigheter Salnö 4:13 och Samkarby 1:12 finns ingen byggnation inom
strandskyddsområdet. En nybyggnad av soldäck/brygga och bastu skulle generera en
hemfridszon som skulle sträcka sig utanför fastigheten Samkarby 1:23 och beröra område
som är tillgängligt för allmänheten.
I bifogat brev från sökande beskrivs platsen för sökt strandskyddsdispens som väldigt
svårtillgänglig. Det har tidigare inte funnits någon möjlighet att komma ner till vattnet på
grund av att marken varit mycket vattensjuk med en kraftig buskvegetation.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid. 53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag, utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
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Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det ar av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker sig
ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Den privata hemfridszoncn inom sökt område bedöms utökas av den sökta
bryggan/sol däcket och friggeboden på bekostnad av ett område som är tillgängligt för
allmänheten.

Lagrum

7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken
2 kap plan- och bygglagen

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteslcrivelse 2015-12-22

Ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga/soldäck och friggebod med
installation av eldstad.

Bakgrund

Besiktning av fastigheten Samkarby 1:23 utfördes 2015-02-10 när ägaren av fastigheten
sökte för ändrad användning av komplementbyggnader (BoM 2015-000235). Bygg- och
miljönämnden upptäckte då soldäck/brygga och bastu som inte farms med på inlämnad
situationsplan i ansökan. Bygg- och miljökontoret upplyste sökande om detta var på sökande
lämnade in ansökan om strandskyddsdispens för dessa byggnader.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader utanför strandskyddat område.
Fastighetens areal är 96539 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skal föreligger.
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Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöballten gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 1Sb § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs for en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgåratt de
omständigheter som räknas npp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter ocb i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
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Del av Sika 4:33 - förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1, Avslå förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Sika 4:33.

Motivering

Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområde som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljöm
Sökt byggnation är placerad långt från befintlig bebyggelse, mellan 250-500 meter ifrån
närmaste bebyggelse. Ingen väg finns heller framdragen till tomtplatsen. Påverkan på
naturmiljön bedöms därför bli stor vid nybyggnation på sökt plats. Nybyggnation bör i
första hand ske i närheten av befintlig bebyggelse och inte på orörda platser,
Fastigheten ligger även inom bullerstört område från Mellingeholm flygplats. Ny
bostadsbebyggelse inom detta område bedöms som olämplig. Buller har visat sig ha en
menlig mverkan på människors hälsa. Det finns även risk att intressekonflikt uppstår mellan
flygplatsen och det sökta fritidshuset vad det galler bullerfrågan.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan 2040 är kommunen positiv till en utveckling av
Mellingeholm flygplats. Nybyggnation som kan innebära en begränsning av flygplatsens
utveckling bör därmed inte tillåtas.
Sökande har beretts möjlighet att ändra sin ansökan, men valt att få sin fråga prövad.
Sökande bifogade som svar på kommuniceringen en buller-utredning över flygbuller. Denna
bullerutredning, som sökande har bifogat delar av, är utförd som en del i ett planarbete som
pågår på närbelägna fastigheter. Slutsattser från denna utredning går inte utan vidare att
överföra på nu sökt förhandsbesked.
Fastigheten Sika 4:33 bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett
sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga
friluftslivet och för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga
det enskilda exploateringsintresset.
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Sökt förhandsbesked för fritidshus bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap
plan- ocb bygglagen om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat
natur- och kulturvärdena på platsen. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det
enskilda exploateringsintresset. Förutsättningarna för att medge förhandsbesked för bygglov
enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas således.
Lagrum

2 kap och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalken
Du kan begära att beslutet överprövas

Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.
Upplysningar

Faktura skickas i separat försändelse
Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-08-12 med tillägg 2015-12-17
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-03 § 145

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Sika 4:33,

Utd rag sbesty rka nde

\\

b

. S.

NORRTÄL] E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au§ 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(4)

2016-01-14

Dnr 2015-1178

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
I närområdet finns pågående detaljplaner under utredning. Två av detaljplanerna är avsedda
för verksamhet (handek industri mm). En är avsedd för bostäder. Planen för bostäder är
under utredning och det ar inte säkert att positivt beslut kan fattas angående den planen.
Tveksamhet till planen med bostäder fmns med anledning av risk för bullerstörningar i
området.
Tomtplatsen är obebyggd.
Fastighetens areal är 45,1 ha.
Fastigheten Sika 4:33 ligger inom bullerstört område från Mcllingeholm flygplats.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Tomtplatsen ar belägen utanför strandskyddat område.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
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Kommunicering efter au

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Sökanden har begärt förlängd svarstid.
Sökande har fått tid till 2015-11-15 att inkomma med svar. Ytterligare en månad senare
bar sökande inte kommit in med något yttrande. Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt
ställningstagande.

Exn till
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Sundskär 1:15 - olaga uppförd brygga, föreläggande enligt 26 kap
9 § miljöbalken
Beslut

Arbets utskott eHorcskuJwgg- och miljönämnden besluta att
L fö re lä g g a ^ ^ ^ H |H ägare av fastigheten Sundskär 1:15, att snarast, dock senast inom
6 månadcrTraruielgivningen av detta beslut, riva uppförd brygga samt
2. om föreläggandet inte följs s k a ^ ^ ^ ^ ^ J ä g a r e till fastigheten Sundskär 1:15, betala
ett vite om 300 000 kronor.
Motivering

Bygg- och miljönämnden beslutade 2014-09-17 § 67 att rikta ett föreläggande mot
senaste 6 månader efter delgivning av beslut riva den utan
strandskydds dispens uppförda bryggan på fastigheten Sundskär 1:15,
Beslutet överklagades och länsstyrelsen beslutade i ärende med beteckning
5051-39543-2014 att återförvisa ärendet till nämnden för ny handläggning då de bedömde
att frågan om strand skyddsdispens i efterhand inte var utredd och motiverad.
Bakgrunden till ärendet är att det 2012-03-21 inkom en anmälan om att en brygga uppförts
utan strandskydd sdispens på fastigheten Sundskär 1:15.1 samband med anmälan inkom
även uppgifter om andra åtgärder som utförts utan lov/dispens, dessa har behandlats och
utretts i ett separat ärende med diarienummer BoM 2012-0530.
Bygg- och miljökontoret utförde 2012-05-11 en besiktning och kunde då konstatera att en
brygga uppforte/anlagts inom fastigheten Sundskär 1:15 utan att en ansökan om
strandskyddsdispens skickats in till bygg- och miljönämnden.
Ägaren av fastigheten Sundskär 1:15 har i skrivelse daterad 2012-09-21 beretts möjlighet att
inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om eventuella påföljder.
som tidigare var ägare av fastigheten Sundskär 1:15 ansökte 2010-06-03 om
sdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Sundsitär 1:15.
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Bygg- och miljönämndens arbetsutskott har i sitt beslut meddelat 2011-01-18 § 18 föreslagit
att bygg- och miljönämnden inte ska meddela dispens för bryggan. Förslag till beslut har
kommunicerats med
dåvarande ägare av fastigheten Sundskär 1:15.
Ärendet har skriftligen återkallats och avskrivits från vidare hantering,
Frågan om str andskyddsdispens är således redan utredd i ett tidigare ärende som handlagts
av bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun men i och med att ansökan återkallades
avskrevs ärendet och beslut om sakfrågan (dispens eller ej) fattades ej.
Då aktuell brygga som nu uppförts utan dispens och då sökt bryggas placering stämmer
överens med varandra tar bygg- och miljökontoret stöd i den bedömning som tidigare gjorts
vad gäller brygga och eventuell strandskyddsdispens.
Bygg- och miljökontoret gjorde i ärende LOV 2010-1000 bedömningen att fastigheten
tillsammans med annan obebyggd mark på Sundskär utgör ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet samt för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploaterings intre sset. Vidare gjorde kontoret i det ärendet bedömningen att några av
miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger
för sökt brygga.
Då länsstyrelsen upphävde bygg- och miljönämndens beslut eftersom frågan om
strand skyddsdispens i efterhand bedömdes kvarstå, kvarstår det för bygg- och
miljönämnden att göra en bedömning om dispens kan meddelas i efterhand.
Kontoret gör samma bedömning som i ärende 2010-1000 eftersom aktuell åtgärd och då
sökt åtgärd överensstämmer med varandra vad galler placering och anför följande;
Strand skydd sdispens för nybyggnad av brygga överensstämmer inte med Norrtälje
kommuns översiktsplan. Aktuell åtgärd bedöms påtagligt skada naturvärden och det rörliga
friluftslivet.
Bygg- och miljökontoret bedömer att strandskyddsdispensen för nybyggnad av brygga inte
är förenlig med strandskyddets syften och att något särskilt skal att meddela en
strandskyddsdispens inte föreligger.
Fastighetsägaren anför att bryggan är nödvändig för att kunna bedriva den verksamhet som
sökanden önskar på fastigheten, vilket enligt inkommen skrivelse till länsstyrelsen är
farskötsel Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och detta utgör ett
dispensskäl eftersom anläggningen inte kan placeras utanför området.
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Vidare anför fastighetsägaren att en brygga på aktuell fastighet behövs för att
överhuvudtaget komma till fastigheten då fastighetsägaren salenar möjlighet att lägga till
någon annanstans, varken gemensam brygga eller annan samlokalisering är möjlig.
Enligt inskickad skrivelse så bildades aktuell fastighet 2011 med anledning av att ett relativt
stort så kallat hemman delades upp i enskilda fastigheter och såldes. Innan detta så var
fastigheten en enda stor fastighet med många delägare. Till fastigheten fanns ett antal
bryggor som användes av delägarna, Fastigheten Sundskär 1:15 erhöll ingen brygga vid
avstyckningen och får enligt skrivelse inte använda sig av öns andra bryggor då dessa
numera är privata, I skrivelsen uppges att brwgaiOjehövs för att kunna sköta fastigheten
som klassas som jordbruksfastighet samt att
längre kan nyttja bryggor på de
angränsande fastigheterna.
Fastighetsägaren menar att 7 kap 17§ MB är tillämplig då bryggan ska användas för
jordbruket (fårskötsel). För att undantagsregeln ska anses tillämplig så måste verksamheten
ha en karaktär av näringsverksamhet, antingen som huvudnäring eller som bisyssla, vilket i
beaktansvärd mån bidrar till näringsidkarens försörjning. Bygg- och miljökontoret har
begärt att få uppgifter om inkomster som den areella näringen ger.
inte
redovisat några inkomster.
I dom P11SOS-14 meddelad 2015-06-16 meddelar mark- och miljööverdomstolen att det av
förarbetena till bestämmelsen (7 kap 18 c § MB) framgår att stor restriktivi tet bör gälla i
områden som är tillgängliga för allmänheten och i områden som är särskilt värdefulla för
djur- och växtlivet.
”Det måste klarläggas vilket intresse den enskilde har av en dispens, vilken omfattning
åtgärden måste ha för att den ska fylla sin funktion, vilka ytterligare effekter som måste
påräknas, t.ex. muddringsarbeten eller förändrade strömningsförhållanden, och om behovet
av anläggningen kan tillgodoses på något annat sätt utanför det strand skydds område som
avses med upphävandet eller dispensen. Bedömningen av behovet får ske utifrån
förhållandena i det enskilda fallet.”
Information från fastighetsägaren visar på att det tidigare har funnits båtplatser och att alla
delägare tidigare har haft möjlighet att lägga till vid de befintliga bryggor som finns på Ön,
Att den möjligheten försvann vid fastighetsbildningen är inte ett skäl till att de allmänna
intressena som strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset
av att ha en egen brygga.
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Bygg- ocb miljökontoret gör bedömningen att en brygga på platsen skulle medföra att
strandområdet kan uppfattas som privat och inte allemansrättsligt tillgängligt av
allmänheten, Den ansökta bryggan är genom sin storlek och placering väl synlig och tar i
anspråk en inte obetydlig yta. Den kan därför typiskt sett hindra eller avhålla allmänheten
från att använda området för det rörliga friluftslivet.
Bwyichimiljökontoret gör bedömningen att dispens i efterhand inte kan meddelas och att
ägare av fastigheten Sundskär 1:15, därför ska föreläggas med stöd av 26 kap 9
§ miljöbalken att senast inom 6 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft riva
uppförd brygga på grund av att erforderlig dispens från strandskyddsdispens inte kan
beviljas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Sundskär 1:15, ska betala ett vite om
300 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då
bryggan är uppförd utan erforderlig dispens samt att
trots föregående
brevkommuniccring ännu inte har vidtagit rättelse.
De delarna av anmälan som handlar om olaga ändrad användning samt olaga uppfört
trädäck på fastigheten Sundskär 1:31 har behandlas i ett separat ärende. Ärendet har
avskrivits från nämndens vidare handläggning. Ärendet har inte överklagats.

Lagrum

26 kap 9 § miljöbalken (MB 1998:808),
3-4 kap samt 7 kap 13-15, 18 b och 18 c §§ MB.
Underlag till beslut

Tjänste skrivelse 2015 11-09
Fotografi från anmälan inkommen 2012-03-21
Protokoll från bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-01-18 § 18
Skrivelse från fastighetsägaren inkommen 2015-11-05
Beslut från länsstyrelsen daterat 2015-1 1-02 beteckning 5051- 39543- 2014
Karta över fastigheten utskriven 2015-12-07
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Ärendet

Ärendet avser olaga uppförd brygga nian erforderlig strandskydds dispens. Ärendet är
återförvisat från länsstyrelsen som upphävde bygg- och miljökontorets beslut om
föreläggande.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 11,9656 ha. Det aktuella skiftet har en areal på 4,3 ha.
Den aktuella platsen är ianspråktagen och bebyggd med en brygga.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnad sförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sundskär 1:15 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3,4.2, kartbilaga 3,1),
Enltgt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sundskar 1:15 belägen inom
riksintresseområde för naturvård (se kap 3.4.3, kartbilaga 3.1).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sundskär 1:15 belägen inom
riksintresse område tor friluftslivet (sc kap 15.3, kartbilaga 15.1).
Nu utförd åtgärd avser en brygga.
av fastigheten Sundskär 1:15 har i skrivelse daterad 2013-11-07 beretts
möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om
eventuella påföljder.
har via ombud inkommit med en skrivelse. Tskrivelsen anför fastighetsägaren att
lövs för att kunna sköta fastigheten som ldassas som jordbruksfastighet samt att
inte länge kan nyttja bryggor på de angränsande fastigheterna.

[

Bygg- och miljökontoret har begärt att fa uppgifter om inkomster som den areella näringen
ger, ^ ^ ^ ^ ^ | h a r inte redovisat några inkomster.
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ägare av fastigheten Sundskär 1:15, föreläggs med stöd av 26 kap 9 §
miljöbalken att senast inom 6 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft riva uppförd
brygga med tillhörande stenkista pga. erforderlig dispens från strandskyddsdispens kan inte
beviljas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken tår föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Sundskär 1:15, ska betala ett vite om
300 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då
bryggan är uppförd utan erforderlig dispens samt
trots föregående
brevkommunicering ännu inte har vidtagit rättelse.
Ärendet är återförvisat av länsstyrelsen för ny handläggning då de gjorde bedömningen att
nämnden inte har prövat frågan om strandskyddsdispens i efterhand och erinrar om
motiverings kravet i 20 § förvaltningslagen (1986:223) som innefattar att ett beslut måste
göra det begripligt för partema vilka faktiska omständigheten som är avgörande, vilka
rättsregler som ar tillämpliga och hur myndigheten har resonerat på de punkter där
meningarna går isär (se Hellner s/Malmqvist, förvaltningslagen. 3 uppl., s.231 och 237)
Tillämplig lagstiftning

Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåt gärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön.
For området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings före tag och andra
ingrepp i miljön.
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrätts lig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
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Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1*nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4* åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter*
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger*
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som dispenser avser
1* redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet
syften,
2* genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3* behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4* behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utan för området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse*
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop* 2008/09:119, sid* 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande*
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften*
Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska Bygg- och miljönämnden på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse*
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får Bygg- och miljönämnden meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken far beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite*
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Enligt 26 kap 26 § miljöbalken får bygg- ocb miljönämnden bestämma att dess beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
Bygg- och miljökontorets bedömning

I dom P11808-14 meddelad 2015-06-16 meddelar mark- och miljööverdomstolen att det av
förarbetena till bestämmelsen (7 kap 18 c § MB) framgår att stor restriktivitet bör gälla i
områden som är tillgängliga för allmänheten och i områden som är särskilt värdefulla för
djur- och växtlivet.
Fastigheten tillsammans med annan obebyggd mark på Sundskär utgör ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och for
växt och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintrcssct.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att en brygga på platsen skulle medföra att
strandområdet kan uppfattas som privat och inte allemansrättsligt tillgängligt av
allmänheten. Den aktuella åtgärden bedöms ha en avhållande effekt på det rörliga
friluftslivet. Det är ej heller fråga om en gemensam brygga.
Den ansökta bryggan är genom sin storlek och placering väl synlig och tar i anspråk en inte
obetydlig yta. Den kan därför typiskt sett hindra eller avhålla allmänheten från att använda
området för det rörliga friluftslivet.
I likhet med mark- och miljööverdomstolens dom MÖD2Q11:29 kan bygg- och
miljökontoret konstatera att det finns ett behov av båttransporter till fastigheten då den är
belägen på en ö. Dock så finner, i likhet med ovan nämnd dom, bygg- och miljökontoret
även med beaktande av sökandens enskilda intressen att det inte föreligger särskilda skäl att
bevilja dispens från strand skydd et.
Fastighetsägaren menar att 7 kap 17§ MB är tillämplig då bryggan ska användas för
jordbruket (fårskötsel). För att undantagsregeln ska anses tillämplig så måste verksamheten
ha en karaktär av näringsverksamhet, antingen som huvudnäring eller som bisyssla, vilket i
beaktansvärd mån bidrar till näringsidkarens försörjning. Bygg- oclyniljökontoret bar
begärt att få uppgifter om inkomster som den areella näringen ger.
har inte
redovisat några inkomster.
Det kvarstår då för bygg- och miljökontoret, då frågan om dispens i efterhand är utredd, att
föreslå att ett föreläggande om rivning riktas mot fastighetsägaren.
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Övriga upplysningar

Bygg- och miljönämnden tar sända beslut om förelägganden till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap 15 § miljöbalken. Har
anteckning gjorts, gäller föreläggandet mot ny ägare av egendomen.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med föreläggandet
förlorat sin betydelse ska bygg- och miljönämnden så snart den fått vetskap om förhållandet
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.
Har bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt ska kronofogdemyndigheten efter ansökan av
nämnden verkställa dess beslut enligt 26 kap 17 § miljöbalken.
Har bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt får bygg- och miljönämnden besluta att rättelse
ska vidtas på den felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miljöbalken.
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Trattkantareflen 3 - förhandsbesked för nybyggnad av ett LSSboende
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1, avslå förhandsbesked för nybyggnad av LS S-boende Inom fastigheten Trattkantarellcn 3r

Motivering

Nu sökt förh ands besk ed för nybyggnad av LSS-boende inom fastigheten Tr attkantarellen 3
avviker från gällande detaljplan med avseende på byggnad sarean.
Enligt gällande detaljplan får fastigheten maximalt bebyggas med 200 kvm. Nu söker man
för en byggnation som uppgår till 250 kvm. Byggnadsarean överstiger därmed högst tillåtna
hyggnadsarea med 50 kvadratmeter eller 25 % av högst tillåtna byggnadsarea.
Avvikelsen bedöms inte utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och
bygglagen.

Lagrum

9 kap 30 och 31 §§ plan- och bygglagen

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-12-22

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av LSS-boende inom fastigheten
Trattkantarellen 3,
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Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser vad
det gäller den totalt tillåtna byggnadsarea på fastigheten.
Sökande har fått möjlighet att senast 2015-12-14 revidera sin ansökan. Sökande har valt att
få sin ansökan prövad i befintligt skick.
Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
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Älmsta 12:4 - bygglov för uppsättning av skylt (reklambaflong
ovan restaurang)
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå bygglov för uppsättning av skylt (reklamballong ovan restaurang).

Motivering

Ansökan avser bygglov för uppsättning av skylt (reklamballong). Skylten består av en
heliumballong med en diameter på c:a 4-5 m och en längd på 6 m. Ballongen är placerad vid
den befintliga restaurangen och är förankrad vid en höjd om c:a 35 m med hjälp av en lina.
Ballongen skulle vara väl synlig från större delen av centrala Älmsta, i synnerhet från
Gris slehamns vägen.
Att använda en ballong i reklamsyfte är mestadels förknippad med stora industri- och
handelsområden som ligger utmed motorvägar för att möjliggöra att besökare upptäcker
dessa områden i god tid före avfart,
De används också temporärt som reklam vid olika stora idrottsevenemang, konserter eller
vid öppnande av affärer eller handelsområden.
Att permanent placera en stor ballong i mitten av Älmsta kan antas bli ett iögonfallande
element och skulle även framstå som ett främmande inslag i stadsmiljön, varför åtgärden
bedöms som olämplig.
Bygg- och miljökontoret har inte något skyltningsprogram för Älmsta varför ansökningar
prövas utifrån de specifika förutsättningar som gäller i vatje enskilt fall. Bygg- och
miljökontorets intentioner är att skyltar som placeras inom detaljplanerat område ska vara,
till storlek och utseende, anpassade till omgivningen.
Att bevilja bygglov för en ballong med diameter på c:a 4-5 m och en längd på 6 m skulle få
betydande konsekvenser för Älmsta och även få en prejudicerande effekt för lovprövning av
skyltar/ballonger i området.
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Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 2 kap 2, 3 och 6 §§ planoch bygglagen.

Lagrum

2 kap 2, 3 och 6 §§ plan- och bygglagen

Du kan begära att beslutet överprövas

Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet andras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Upplysningar

Faktura skickas i separat försändelse.

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-09-26 med tillägg 2015-12-26
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-22 § 184

Ärendet

Ansökan avser bygglov för uppsättning av skylt (reklamballong ovan restaurang).

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av bensinstation.
Fastigheten är ian språktagen och bebyggd med en restaurang.
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Tillämplig lagstiftning

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska enligt 2 kap 2 §
plan- och bygglagen syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför cn god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalkcn
ska tillämpas.
Planläggning ska enligt 2 kap 3 § plan- och bygglagen med hänsyn till natur- och
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunal a och regionala förhållanden
främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupp er,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt, och
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första
stycket 1-4.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov ska enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsöijning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
området, och
8. behovet av framtida förändringar oeh kompletteringar.
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Kommunicering efter au

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Sökanden har inte kommit in med något
yttrande. Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande.
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Anderssvedja 3:32 - miljösanktionsavgift avseende anläggande av
enskild avloppsanläggning utan tillstånd
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken (SFS
1998:808) 30 kap t § 1 p och med hänvisning till förordningen (SFS 1998:950) om
miljosanktionsavgifter 1 § och punkten 2.1.1 a i bilagan till samma förordning att:
1.

Betalning

Miljösanktionsavgiftcn skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till er från Kammarkollegiet, Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4 § miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.

Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägare till Anderssvedja 3:32 har gjort sig
skyldig tilI överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7 §, eftersom det krävs tillstånd för
inrättande av infiltrationsaniaggning» Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att
inrättat avi opp sanordningen ntan
söka tillstånd. Därmed ska en miljösanktionsavgift på 5000 kronor betalas.
Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.
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Underlag till beslut

Kommunicering med fastighetsägare 2015-10-28.
Skrivelse trän fastighetsägare 2015-11-05.
Besiktning på fastigheten 2015-11-10.
Tjansteskri velse 2015-11-24

Bakgrund

Tillsynsärende startades 2015-10-20 i samband med att en förfrågan gällande
avloppsanläggningens tillstånd inkom till Norrtälje kommun kontaktcenter,
Genom skrivelse daterad 2015-10-26 informerades ägare till fastigheten Anderssvedja
3:32 om startat tillsynsärende och gavs samtidigt möjlighet att yttra sig och inkomma
med uppgifter om fastighetens avlopp. I inkommande skrivelse från fastighetsägaren
daterad 2015-11-05 anges att man på grund av problem med tidigare
avloppsanläggning vidtog åtgärder och under december 2011 inrättade befintlig
avloppsanläggning.
Bygg- och miljökontoret utförde 2015-11-10 besiktning av avloppsanläggningen på
fastigheten Anderssvedja 3:32. Vid besiktningen konstaterades att anläggningen på
fastigheten utgörs av slamavskiljare samt efterföljande infiltrationsbädd och belastas
av BDT- (bad-, disk och tvätt) och WC-avloppsvatten.
För att installera en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig infiltrationsbädd
kravs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Tillstånd för fastighetens
avloppsanläggning har inte sökts hos bygg- och miljönämnden, i samband med
nedläggande av avloppsanläggningen.
Tillämplig lagstiftning

Enligt Miljöbalken 9 kap 7 §, far regeringen meddela föreskri fler om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar.
Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
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Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miIjösankhönsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miljosanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart oskälig.

Utdragsbe styrkande

M\

(

i '•

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(5)

2016-01-14

Dnr 2014-1.699

Blidö-Boda 1:193 - föreläggande vid vite om bortforsling av fordon
och övrigt avfall på fastigheten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Milföbalketi
vid
med personnummer
(1998:808} 26 kap 14 § att förelägga
vite att i egenskap av fastighetsägare genöm!3nnäl.jande åtgärder vid fastigheten BlidöBoda 1:193
1. Snarast, dock senast 2 månader efter beslutet vunnit laga kraft, från fastigheten BlidöBoda 11193 bortforsla följande fordon till en auktoriserad bil skrot:
a) 1 st Ford Mondeo, registreringsnummer CTK 982,
b) 1 st Mercedes-Benz, registreringsmummer OAM 240.
c) 1 st Ford Transit, registreringsnummer GZC 263.
2. Dokumentation såsom kopia eller skrotningsintyg från bilskroten på fordonen som
skrotats ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast 3 månader efter det att
beslutet vunnit laga kraft,
3. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, från fastigheten
Blidö-Boda l : 193 se till att följ ande fordon bortforslas till en auktoriserad bilskrot:
a) 1 st Chrysler Grand Voyager, registreringsnummer DOR 645
4. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, inom fastigheten
Blidö-Boda 1:193 till godkänd behandlmgsanläggning alternativt återvinningscentral
låta bortforsla de bilbatterier som står utomhus på fastigheten
5. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, inom fastigheten
Blidö-Boda 1:193, till godkänd behandlings an läggning alternativt återvinningscentral
låta bortforsla 1 st husvagn, 3 st tv-apparater som står utomhus, 1 st spis och 1 st
tvättmaskin.
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6. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, städa upp på
fastigheten Blidö-Boda 1:193 och till godkänd behandlingsanläggning alternativt
åtcrvinningscentral låta bortforsla allt avfall som forvaras på fastigheten. Dokumentation
såsom kopior av arbctsorder och transportsedel eller faktura avseende omhändertagande av
avfall ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast en månad därefter.
7. Fortsättningsvis ska farligt avfall bortforslas vartefter det uppkommer alternativt
forvaras utom synhåll för allmänheten i väntan på bortforsling. Farligt avfall ska
förvaras skyddat från nederbörd på hårdgjord yta samt invallat där risk för läckage
föreligger.
Punkterna 4 och 5 gäller omedelbart efter delgivning även om beslutet överklagas.
Beslutet är förenat med vite på 15 000 för punkt 1, 2 500 för punkt 2, 5 000 för punkt 3,
10 000 för punkt 4, 20 000 för punkt 5 och 10 000 för punkt 6.

Avgift

För tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
(SFS 1998:808) har kommunfullmäktige i Norrtälje fastställt en taxa för prövning och
tillsyn av miljöfarlig verksamhet, (KF 2011-11-07 § 234). Enligt taxan för 2014 när ärendet
påböljades ska en avgift på 1175 kronor per handläggningstimme tas ut för bygg- och
miljökontorets arbete.

Motivering

I Miljöbalken (1998:808) 15 kap 30 § går det att läsa:
Ingen far skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Tillsynsmyndigheten bedömer att forvanngen på fastigheten Blidö-Boda 1:193 är att
betrakta som nedskräpning. Tomten är en hömtomt där god insyn uppstår då vägen gar tätt
bredvid tomtgränsen.
Miljöbalken (1998:808) 2 kap 3 § säger att:
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
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Att forvara bilbatterier, t v-apparater, en tvättmaskin samt en spis är inte förenligt med
miljöbalkens allmänna hänsynsregler,
I bilaga B går det att se en jämförelse av de inspektion sfoton som togs år 2014 samt år 2015.
En bedömning har gjorts att det från augusti år 2014 till augusti år 2015 inte skett någon
uppstädning av fastigheten. Bilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som
exempelvis bly, kvicksilver, freoner samt oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen
om de inte tas om hand. Risken är stor att läckagc kan uppstå om fordonen rostar vilket kan
gå extra fort om de ar uppställda på gräs då fukt hålls kvar under fordonet och snabbar på
korrosionen. Det är dessutom svårare att upptäcka eventuellt läckage när gräset växer högt
runt fordonet. Vid en felaktig biidemontering kan det förekomma spill av olika oljor,
kylarvätska, batterisyra och bensin. Komponenter som innehåller kvicksilver som brytare
och sensorer, kan gå sönder och läcka ut sitt innehåll. En skrotbil räknas som farligt avfall
tills den är dränerad på vätskor och andra farliga komponenter.
Enligt Miljöbalken (1998:808) 15 kap 5a § så ska:
Den som innehar avfail skall se till att avfallet hanteras på ett häl so- och miljömässigt
godtagbart sätt.
Detta innebär att innehavaren av avfall ska vidta de försiktighetsåtgärder som krävs vid
hantering av exempelvis el-avfatl och farligt avfall och se till att de förvaras så dc skyddas
mot nederbörd samt på en plats som är försedd med tät ytbeläggning.
Fastighetsägare
har trots tidigare uppmaningar
från tillsynsmyndigheten inte omhändertagit de fordon som finns på fastigheten. Vidare har
åtgärder ej genomförts för att förebygga föroreningar till mark och grundvatten. Mot
bakgrund av detta anser bygg- och miljönämnden att ett vitesföreläggande är motiverat.

Underlag till beslut

Anmälan från Storviks samfällighetsförening genom
Bilder från fastigheten tagna vid inspektion den 2014-08-15 och inspektion den 2015-08-12,
bilaga A och bilaga B.
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-17 § 114
Yttrande från fastighetsägare 2015-07-23
Tjänsteskrivelsc daterad 2015-10-15 med tillägg 2015-12-08 (ersätter tjänsteskrivelse dat
2015-04-27)
Arbetsutskottets protokoll 2015- 11-05 § 194
Yttrande från fastighetsägare 2015-12-08
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Bakgrund

Den 22 juli år 2014 inkom till bygg- och mi Ijönämndenenanmäl an om olägenhet gällande
fastigheten Blidö-Boda 1:193. Den klagande,
skickade in klagomålet i
egenskap av ordförande för samfall ighetsföreningen Storvik i Blidö.
Den 15 augusti inspekterade bygg- och miljökontoret fastigheten och bedömningen gjordes
att det på tomten fanns ett antal bilar, en hel del möbler, en tvättmaskin, ett kyl-/ffysskåp
och en hel del annat skräp. Bygg- och miljökontoret sökte då fastighetsägaren men fick inte
någon kontakt.
En tjänsteskrivelse författades och skickades ut den 27 april år 2015 med förslag till beslut
för bygg- och miljönämnden att förelägga fastig h e tsäg a ren ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ed vite att städa
upp på fastigheten Blidö-Boda 1:193 samt transportera bort bilar. En kommunicering
skickades till fastighetsägare efter att ärendet varit uppe i arbetsutskottet.
Den 28 juli år 2015 inkom ett yttrande från fastighetsägare
han framför att
han planerar att städa undan de lösa föremål som finns på fastigheten. Vidare skriver
att de bilar han ålagts att skrota har ett ansenligt värde och att han inte vill paniksalja dem.
B
skriver även han har drabbats av en stor personlig sorg vilket lett till att han inte
ti fastighet som vanligt.
Tillsynsmyndigheten genomförde under sommaren år 2015 en ny inspektion för att göra en
bedömning av om fastighetsägarens yttrande påverkar det tidigare tagna beslutet
Den 12 augusti år 2015 genomförde undertecknad en inspektion på fastigheten Blidö-Boda
1:193. Bedömningen på plats överensstämmer med den bedömningen som gjordes vid
föregående inspektion år 2014. På fastigheten fanns ett flertal bilar som bedöms stått på
samma ställe under en längre tid. Vidare fanns det farligt avfall ståendes utomhus i form av
bilbatterier, spis och tvättmaskin. Vid en jämförelse av de foton som togs år 2014 samt de
foton som togs år 2015 går det även att se att det under det gånga året inte har skett någon
städning på fastigheten eller flytt av fordon.
Tillämplig lagstiftning

Beslutet är fattat med stod av Miljöbalken (1998:808) 15 kap 5a och 30 §§, 26 kap 9,14, 21
och 26 §§ samt med hänvisning till 2 kap 3 §.

Utdrag sbe styrkande
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Övrigt

Fastighetsägaren har fått tillfälle att yttra sig och kommit in med synpunkter.
Fastighetsägaren avser att städa upp på sin fastighet. Vidare a n s e r a t t de fordon som
finns på fastigheten har ett ansenligt värde. I bilaga B går det att se en jämförelse av
inspektionsfoton från år 2014 samt år 2015.
De bilar som fastighetsägaren anser har ett ansenligt värde bedöms ha stått utomhus under
åtminstone ett års tid. På bilderna går det att se att fordon med registeringsnummer
GZC 263 är täckt med mossa och har sedan 2009 varit avställd. Fordon OAM 240 har
punktering på främre vänsterdäck samt har varit avställd sedan 2011. Slutligen har CTK 982
varit avställd sedan år 2012. Då fastighetsägaren inte har tagit hand om dessa fordon utan
låtit dem stå utomhus under åtminstone ett års tid görs bedömningen att de inte har hanterats
som om de har ett ansenligt värde tidigare och därför infe kan tillskrivs det värdet vid denna
bedömning.
Bygg- och miljönämnden kan med stöd av 26 kap, 15 § Miljöbalken (1998:809), komma att
registrera beslutet hos inskrivningsmyndighetens fastighetsregister. Beslutet gäller därefter
även for ny fastighetsägare om fastigheten säljs eller om fastigheten slås ihop vid en
fastighetsreglering.
Vidare bedömdes att det på fastigheten Blidö-Boda I; 193 fanns en tunna som eventuellt kan
ha använts för att elda avfall av annan typ än trädgårdsavfall. Bedömningen grundar sig på
att det i tunnan gick att se annat avfall än trädgårdsavfall samt att tunnan på sidorna var
svedd som efter kontakt med eldslågor.
Bygg- och miljönämnden vill förmedla informationen att det i Norrtälje kommuns lokala
förskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (2009-12-14, § 275) 8 § Eldning går att
läsa:
För skötsel och tillsyn av e[dningsanordning för fasta bränslen gäller att lufltillförseln ska
vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med avfall som exempelvis plast,
målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

KommunicerPng efter au

Klaganden har inkommit med ett muntligt yttrande i ärendet, registrerade hos bygg- och
miljönämnden 2015-12-08. Bygg- och miljönämnden bedömer att klaganden inte har
inkommit med några uppgifter som ändrar nämndens ställningstagande i ärendet.
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Rådmansö-Östernäs 3:35 - miljösanktionsavgift avseende ändring
av avloppsanläggning utan anmälan
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalk en (SFS
1998:808) 30 kap 1 § 1 p samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259)
om milj Ösanktion savgi fter 3 kap 1 § 3 punkten att
1.
skall betala miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Betalning

Milj ösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4 § miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.

Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Rådmansö-Östernäs 3:35 har
gjort sig skyldig till överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7 §, eftersom det
krävs anmälan vid ändring av en infiltrationsbädd. Bygg- och miljönämnden gör
bedömningen
ändrat avi opp sanordningen utan att göra cn anmälan*
Därmed ska en miljösanktionsavgift på 3000 kronor betalas.
Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.
Underlag till beslut

Kommunicering med e n t r e p r e n ö r 2015-10-20
Besiktning av avloppsanläggningen 2015-10-20
Tjänstcskrivclse daterad 2015-11-10 med tillägg 2015-12-17
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 241

Utdragshe styrkande
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Datum

2016-01-14

Dnr 2015-3067

Bakgrund

Bygg- och miljökontoret utförde 2013-06-10 en besiktning av avloppsanläggningen
tillhörande fastigheten Rådmansö-Östernäs 3:35. Avloppsanläggningen bedömdes vid
besiktningen inte fungera tillfredsställande varför bygg- och miljönämnden valde att
förbjuda utsläpp av avloppsvatten till anläggningen, från och med 2015-12-31.
2014-10-07 informerade fastighetsägaren
och miljökontoret om att
åtgärder i form utav en avskärande dränering skulle utföras för att få ordning på bädden.
Bygg- och miljönämnden informerade
att beskriven åtgärd inte kräver
tillstånd eller anmälan.
2015- 08-13 meddelade e n t r e p r e n ö r e n b y g g - och miljökontoret om att den
avskärande dräneringen var grävd och att avloppsanläggningen var redo for återbesiktning.
2015-09-16 utförde bygg- och miljökontoret en återbesiktning där det kunde fastställas att
bädden fortfarande inte fungerade ti 11freds ställande.
informerades om detta varpå
han informerade bygg- och miljökontoret om att han skulle åka ut till fastigheten och åter
kontrollera anläggningen för att utröna vad som var fel.
2015-10-20 informerade
bygg- och miljökontoret om att anläggningen å te ^ a r redo
för besiktning, då anläggningen åtgärdats. Åtgärderna som gjorts bestod enligt ^ ^ ^ H a v
att spridarlagret lyfts upp, vilket fordrar anmälan till bygg- och miljönämnden. Samma
datum utförde bygg- och miljökontoret en tredje besiktning av anläggningen, där det kunde
bekräftas att spridarledningar lyfts upp och bäddens spridaryta även förkortats. Spridarytan
bedömdes vid besiktningen vara 7 meter lång, istället för tillståndsgivna 10 meter.

Tillämplig lagstiftning

Enligt Miljöbalkcn 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar.
Enligt Miljöbalkcn 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tills tand splikti g eller anmäl mngsplikti g enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalkcn 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig.

Utdragsb e styrkande
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För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska cn miljö sanktions avgift betalas med 3000 kronor, om överträdelsen är att
utan ha gjort en anmälan inrätta en avlopps anordning trots att en sådan anmälan krävs.
Enligt Mtljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.

Kommunicering efter au

Kommunicerin^nligt förvaltningslagen har skett.
dar i egenskap av fastighetsägare getts möjlighet att yttra sig över
arbetsutskottets förslag till beslut. Yttrande inkom 2015-12-17, men påverkar inte
bedömningen i ärendet.

Utdrag sbestyrkande
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Singö - Söderby 2:18 - miljösanktionsavgift avseende anläggande
av enskild avloppsanläggning utan tillstånd
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken (SFS
1998:808) 30 kap 1 § 1 p samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259)
om miljösanktionsavgifter 3 kap 1 § 1 punkten att:
och|
kall betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor.

Betalning

Miljö sanktions avgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till er från Kammarkollegiet, Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4 § miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftwnnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överldagas.

Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägarna till Singö-Söderby 2:18 har gjort sig
skyldiga till överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7 §, eftersom det krävs tillstånd for
inrättande av en infiltrations anläggning. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att
inrättat avi opp sanordningen utan att söka
tillstånd. Därmed ska en miljö sanktions avgift på 5000 kronor betalas.
Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2015-12-17

Utdrags bestyrkande
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Bakgrund

Singö-Söderby 2:18 ingick ett tillsyn sprojekt i Singö-Söderby riktat mot enskilda avlopp»
dnr 2015-001265. Vid besiktning 2015-06-08 medverkade fastighetsägare
och redogjorde då för när anläggningen gjordes. Avloppsvattnet avleds tidigare via en
infiltrationsbädd belägen på åkern tillhörande fastigheten Singö-Söderby 10:1. Tillstånd för
denna anläggning finns från 1986 i bygg- och miljökontorets arkiv. Ägarna av SingöSöderby 2:18 blev dock uppmanade att flytta infiltrationen från åkern och anlade då en ny
infiltrationsbädd på annan plats. Den befintliga slamavskiljaren behölls dock.
Fördelningsbnmnen och infiltrationsbädden anlades under 2013. Denna avloppsanläggning
saknar tillstånd enligt bygg- och miljökontorets arkiv. Ett tillsynsärende för vidare
uppföljning av anläggningens skick och funktion har startats, dnr 2015-003037.

Tillämplig lagstiftning

Enligt Miljöbalken 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar.
Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att cn särskild
avgiff miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljö sank tionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en mi Ijösan ktions avgift betalas med 5000 kronor, om Överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avlopps anordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.

Uldragsbestyrkande
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Aflmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1. Kommande seminarium om miljökvalitetsnormer för vatten den 10 februari 2016

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ut dragsb c styrkande

